ZÁPIS Č. 1/2011
z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného dne
6.9.2011

Přítomni:

Ing. Eva Štampachová, Ing. Petr Ruth, Jiří Fausek, Ing. Petra
Vlášková

Nepřítomni:

Miloslava Menclová, PedDr. Josef Škvor, Daniel Urban

Omluveni:

Miloslava Menclová, PedDr. Josef Škvor, Daniel Urban

Hosté:

Ing. Pavla Medunová (OÚR ÚMČ Praha 11), Jitka Beránková
(OSM ÚMČ Praha 11), Ing. Květoslav Syrový (cyklokonzultant
MČ), Ing. Eva Špelinová (DIPRO, spol. s r.o.), Petr Fiala
(basepoint s.r.o.), Ing. arch. Wieslaw Kubica (basepoint
s.r.o.), Ing. Elena Kukučková (basepoint s.r.o.)

Místo jednání:

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, radniční sklípek

Usnášeníschopnost: ano
Datum a místo konání příštího jednání:
Program jednání:
1. Úvodní informace
2. Projektové dokumentace cyklistických komunikací
3. Různé

1. Úvodní informace
Na začátku jednání byli přivítáni noví členové pracovní skupiny a představeni všichni
přítomní. Členové pracovní skupiny obdrželi podklady ke zpracované studii a stručný
soupis činnosti pracovní skupiny a přehled pořízených dokumentací v období 2006 –
2011.
K realizaci cyklistických stojanů TSK hl. m. Prahy, Ing. Syrový uvedl, že tato
problematika bude řešena na jednání Komise pro cyklistickou dopravu RHMP. Pro
letošní rok by měly být na jejich realizaci, která doposud stagnovala, k dispozici
2 mil. Kč. Ke zvážení je zařazení finančních prostředků na realizaci cyklistických
stojanů do areálů ZŠ, které jsou nyní projektovány, do rozpočtu MČ na příští rok.
Ing. Štampachová nabídla Ing. Syrovému pozici cyklokoordinátora.
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2. Projektové dokumentace cyklistických komunikací
K jednotlivým etapám sdělili zástupci spol. basepoint s.r.o. následující informace:


Etapa 4.11 – tato etapa má vydané územní rozhodnutí; stavební povolení by
mohlo být odhadem do 2 měsíců.



Etapa 2.08 – majetkově čistá; podle informací zástupců spol. basepoint nechce
TSK hl. m. Prahy povolit realizaci takto krátkého úseku bez dalších návazností.



Etapa 2.12 – v soukromém vlastnictví 1 pozemek, s jeho vlastníky předjednána
možnost pronájmu i prodeje; otázka zda zde doposud neprobíhá soudní spor o
vlastnictví – pokud ano, muselo by se řešit vzhledem k celoměstskému
významu trasy přes MHMP (P. Polák) a TSK.



Etapa 3.15 – některé pozemky na území MČ Praha 11 v soukromém vlastnictví;
soukromí vlastníci pozemků v dotčené trase souhlasí s oddělením potřebné
části pozemků (komunikace) a jejich prodejem; podklady předá spol. basepoint
s.r.o. odboru majetkoprávnímu.



Etapa 4.16 (podchod pod ul. Opatovská) – vzhledem k množství inženýrských
sítí by jejich přeložky při bezbarierizaci podchodu vyšly odhadem na 20 mil. Kč.
Dočasným reálným řešením podchodu je např. přidání ližin ke schodištím.
Bezbarierizace podchodu byla ověřena a nebude dále projednávána. Namísto
bezbarierizace podchodu budou řešena integrační opatření na komunikaci.



Etapa 4.10 – problém s jedním vlastníkem pozemku v k. ú. Hostivař; bude
jednat jen se zástupci MČ; vzhledem k tomu, že jde o pozemek na území MČ
Praha 15 a o celoměstsky významnou trasu je potřeba jednání s vlastníkem
koordinovat s MČ Praha 15 a MHMP.



Etapa 4.09 – majetkově problematická, bude potřeba řešit přes MHMP.



Etapy 4.01 a 4.02 – majitelé soukromých pozemků předběžně souhlasili; spol.
basepoint s.r.o. projedná s odborem majetkoprávním.

Pracovní schůzka k jednotlivým etapám s podrobnějším rozborem potřebné spolupráce
ze strany MČ se uskuteční 15.09.2011 od 10:00. Místo bude upřesněno.

3. Různé
Ing. Štampachová informovala přítomné o schůzce s místostarostkou Ing. Černou na
Praze 15. Hlavním cílem jednání bylo navázání kontaktu s Prahou 15 a společný
postup u tras na hranicích obou městských částí. U etapy 3.15 Praha 15 prověří
finanční náročnost rekonstrukce stávající panelové obslužné komunikace, po níž by
měla vést zároveň cyklistická trasa.
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Dne 17.09.2011 se uskuteční již tradiční Cyklozvonění, na které jsou všichni srdečně
zváni.
Přijatá usnesení:
Úkoly:
Náměty pro RMČ:

Přílohy:


Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil:
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Ing. Eva
Štampachová

